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Verlaeckt Franciscus-Cesar 
 
Soldaat 2ste klas - oorlogsvrijwilliger 
2e legerafdeling - 27ste linieregiment 
 
Zele 30 juli 1892 
Ijzerfront 5 november 1914 
 

 
 
Franciscus-Cesar is de 1ste zoon in het 
gezin van Camillus en Coelestina 
Christiaens. Hij wordt te Zele-Rijkenhoek 
geboren op 30 juli 1892. Het gezin zal 
uiteindelijk 7 kinderen tellen waarvan er 
3 vroegtijdig zullen overlijden. 
 
 

 
 
 
Militie 
 
Zoals in de militiewet van 1909 bepaalt, 
biedt Franciscus-Cesar zich in 1912 aan 
voor inschrijving in het militieregister. Op 
21 februari 1912 door de militieraad te 
Gent aangeduid voor het 1ste regiment 
jagers te voet. Op 4 september 1912 
wordt hij echter ingelijfd bij het 7de 
linieregiment, 3de compagnie met 
stamnummer 58321. Zijn actieve dienst 
start op 1 oktober 1912 te Antwerpen in 
de kazerne 9-10 (Berchem) & 11/12 
(Desguinlei). De aardewerker is 1,635 m 

groot en zijn kennis reikt verder dan 
lezen en schrijven. 
 
1914 
 
Op 1 augustus 1914 is hij aanwezig bij het 
7de linie te Antwerpen. Gezien hij tot de 
lichting 1912 behoort, wordt hij door het 
ontdubbelen van zijn regiment ingedeeld 
bij het 27ste linie, 1ste bataljon, 3de 
compagnie. 
 
Op 4 augustus wordt de 2de legerafdeling 
waartoe zijn eenheid behoort 
overgebracht naar Leuven. Het regiment 
van Verlaeckt zal onder andere 
deelnemen aan de 1ste uitval uit 
Antwerpen op 25 en 26 augustus. Onze 
Zelenaar bevindt zich dan in de streek 
van Wespelaar. Op 9 september wordt 
Aarschot ingenomen en maakt de 7de 
Gemengde Brigade 350 Duitse 
krijgsgevangenen. Op 10 september 
neemt Verlaeckt deel aan gevechten te 
Linde en neemt zijn regiment Kessel-Lo 
in. Een dag later wordt Verlaeckt zijn 
eenheid teruggeroepen naar Gelrode en 
het valt een dag later Holsbeek aan. Op 
13 september is er algemene terugtocht 
van het veldleger naar Antwerpen. 
 
Ondertussen rukken de Duitsers richting 
Antwerpen op. De 2de legerafdeling neemt  
op 28 september de verdediging waar 
tussen het fort van Sint-Katelijne-Waver 
en het fort van Koningshooikt. Een dag 
later moeten zij onder de vijandelijke 
beschietingen het terrein prijs geven. De 
eerste dagen van oktober wordt nog 
getracht door het uitvoeren van 
tegenaanvallen de opmars van de Duitsers 
te vertragen. De 2de legerafdeling, die als 
garnizoen Antwerpen heeft, tracht op 7 
en 8 oktober de 2de verdedigingslijn, die 
rond de metropool werd gebouwd, te 
houden. 
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Tevergeefs. In de nacht van 8 op 9 
oktober trekt Franciscus-Cesar Verlaeckt 
met zijn makkers de Schelde over langs 
de aangelegde pontonbruggen aan het 
Steen en te Burcht. Ze slagen er in na een 
merkwaardige tocht de Belgische 
hoofdmacht van het leger 's avonds ten 
westen van het kanaal Gent-Terneuzen in 
te halen. 
 
Na de helse terugtocht uit Antwerpen 
komt Franciscus-Cesar in de streek van 
Nieuwpoort terecht. Zijn regiment neemt 
deel aan de slag aan de ijzer tussen 17 en 
23 oktober 1914. 
 
Onze Zelenaar geraakt op 1 november 
1914 te Lombardsijde gewond en wordt 
pas op 4 november 1914 voor verzorging 
geëvacueerd naar Bray-Dunes, net over 
de Belgische grens. 
 
 

 
 
 
Franciscus-Cesar overlijdt, in 
tegenstelling tot wat op het 
herdenkingsprentje staat, te Bray-Dunes 
(Gare) (Frankrijk) op 5 november 1914 om 

02u10 (’s nachts) aan de gevolgen van 
een schedelbreuk. 
 
Zijn moeder denkt aanvankelijk dat hij te 
Lombardsijde werd begraven. Kort na zijn 
dood was zijn rustplaats Bray-Dunes. 
Later werd hij overgebracht naar het 
B.M.B. De Panne. 
 

 
 
Na de oorlog volgde er nog een 
administratieve en financiële afwikkeling. 
Zijn ouders ontvingen voor de 3 maanden 
en 5 dagen inzet afgerond 300 frank. 
Verder wordt hem nog postuum de 
medailles "Ridder in de orde van Leopold 
II met palm" en het "Oorlogskruis met 
palm" toegekend. Merkwaardig is dat, 
ondanks dat hij heeft deelgenomen aan 
de "Slag aan de IJzer", de IJzermedaille 
niet op de grafsteen werd aangebracht. 
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